Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 19.09.2008 v kancelárii OcÚ
v Drienčanoch.

Prítomní

: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Kanalizácia – oboznámenie s navrhovaným projektom
6. V. ročník Dedina ožíva - vyhodnotenie
7. Spolupráca s obcou Cholenice z ČR - informácia
8. Návšteva poslancov zo Slavošoviec a Teplého Vrchu
9. Rôzne – konanie podujatí do konca roka 2008
10.Záver

Ad. 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov a prizvaného hosťa p. Magica na zasadnutí OZ
a oboznámila ich s pripraveným programom.

Ad. 2.
Za zapisovateľku zápisnice p. starostka navrhla p. Soňu Giertliovú a za overovateľov
zápisnice p. Máriu Hanulovú a Júliusa Pattu.

Ad. 4.
Kontrola uznesení.
Na poslednom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia od čísla 23. do čísla 30. Tieto uznesenia
boli splnené. K uzneseniu č. 22 zo dňa 25.04.2008 čo sa týka opravy bodu č. 4 v audite
pani starostka prečítala písomnú odpoveď od p audítorky Ing. Karcagovej, ktorá znie:
Na Váš list zo dňa 30.06.2008 ohľadom opravy listu obecnému zastupiteľstvu oznamujem
nasledovné:
Zo zápisnice OZ zo dňa 8.1.2003 nebolo jasné, či pracovný úväzok bývalej starostky bol
stanovený na 6 hodín denne resp. na 0,6 pracovný úväzok.
V tom prípade, keď členovia OZ sa zhodli na tom, že zo zápisnice z 08.01.2003 jednoznačne
vyplýva, že išlo o 0,75 hodinový úväzok tak plat bývalej starostky bol stanovený správne vo
výške 21 400,- Sk.
Je veľmi dôležité, aby zápisnice zo zasadnutí OZ boli písané jasne, zrozumiteľne a vystihli
podstatu prejednanej záležitosti.
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08.01.2003 rozumeli len p. Karcagová nie.
Ad. 5.
p. starostka informovala poslancov s navrhovaným projektom ohľadom kanalizácie v našej
obci. Informovala, že jednala s firmou Premier consulting, ktorá poskytuje služby
a vypracúva projekty z európskych fondov. Nám bol pridelený konzultant Mgr. Igor
Horváth.
Návrh projektu na riešenie možností najvhodnejších pre našu obec vypracoval Ing. Martin
Magic, riaditeľ Gemertermu z Rimavskej Soboty. Navrhol tri alternatívy, ktoré je potrebné
posúdiť a vybrať pre našu obec najvhodnejšiu.
p. Magic, oboznámil poslancov s navrhnutými alternatívami.
1. alternatíva - vlastná ČOV pri rieke Blh + obecný verejný rozvod + prípojky. Cca 1
650 m verejnej kanalizácie v asfaltových vozovkách DN 300, a cca 400 m prípojok.
Celkové náklady na realizáciu 14 600 000,- Sk. Projekčné práce - 300 000,- Sk
2. alternatíva – domové ČOV + obecný verejný rozvod + prípojky. Cca 1 180 m verejnej
kanalizácie v asfalt. vozovkách DN 250 /300/, /400 m nahrádza vodný tok v obci, 70
m bolo k spoločnej ČOV/ + 400 m prípojok. Celkové náklady 13 80 000,- Sk. Toto
riešenie nie je technicky najlepšie, keďže domové ČOV budú prevádzkovať občania
obce /opravy, odber vzoriek a pod./ Dĺžka trasy kanalizácie bude i tak odbobná
s alternatívou č. 1 a snaha centralizovať odpadové vody z jednotlivých zdrojov do
jednej ČOV je technicky lepšie riešenie.
3. alternatíva obecný verejný rozvod + prípojky + nová čerpacia stanica v Budikovanoch
+ pripojenie na ČS + tlakové pripojenie na verejnú kanalizáciu Teplého Vrchu.
Využíva sa ČOV obce Teplý Vrch. Obec Budikovany vybuduje vlastné rozvody
k napojeniu sa na ČS, zároveň sa podieľa na prevádzkových nákladoch ČS, prípadne
na vybudovaní tlakovej kanalizácie z ČS v Budikovanoch.
Po prejednaní sa poslanci s vypracovaním projektu zhodli na prvej alternatíve.

Ad. 6.
Starostka obce vyhodnotila V. ročník „Dedina ožíva“, ktorý sa konal 26.07.2008.
Konštatovala, že oslavy dopadli dobre. Zúčastnilo sa na nich rekordný počet návštevníkov.
Dvory boli krásne vyzdobené a každý predstavoval a prezentoval svoj názov.
Za pohostinnosť a pekne prežitý deň nám poďakovali dôchodcovia zo Slavošoviec, ktorým
sa u nás veľmi páčilo a odišli od nás plní dojmov a pekných zážitkov.
Starostka obce poďakovala všetkým poslancom za prácu a ochotu.
p. poslankyňa Koniarová sa tiež poďakovala starostke za nápad s pozývaním na koňoch
s kráľom Karolom I. Drienčanským, ktorým sa získalo veľa návštevníkov, ale aj vytkla p.
starostke, že nebola v každom dvore taktiež nebolo doriešené parkovanie, ktoré mal na
starosti p. Bačík a poslanci sa zhodli, že do budúcnosti treba toto lepšie doriešiť.
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V tomto bode p. starostka informovala poslancov o spolupráci s obcou Cholenice z ČR.
PhDr. Roman Lebeda z BBSK, odborný asistent predsedu BBSK sa obrátil na nás s ponukou
na spoluprácu o obcou Cholenice z ČR, ktorá má záujem o spoluprácu v oblasti kultúry.
Obec má 210 obyvateľov, nachádza sa v okrese Jičín , má svoju históriu a chce nadviazať
kontakt s obcou, ktorá je počtom obyvateľov podobná a má podobnú históriu ako naša obec.
Nakoľko naša obec nemá cezhraničné partnerstvo starostka obce navrhla pristúpiť na túto
spoluprácu.
Poslanci sa zhodli, že sa treba PhDr. Lebedovi poďakovať za ponuku so spoluprácou, ale
obec má dosť akcií a spolupracuje s obcou Slavošovce a veľa krát nemá kto ísť ani do
Slavošoviec.
Ad. 8
Návšteva poslancov zo Slavošoviec a Teplého Vrchu.
Na deň 26.09.2008 bola plánovaná návšteva poslancov z obce Slavošovce a Teplý Vrch.
Pretože poslancom zo Slavošoviec tento termín nevyhovoval návšteva sa odkladá na jarné
mesiace.

Ad. 9. Rôzne
Starostka obce navrhla plán akcií do konca roka 2008 nasledovne:
- 10. októbra 2008 o 17,00 hod. – stretnutie jubilantov
- 22. októbra 2008 - regionálna súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlaté pero,
zlatá podkova, zlatý vlas
- 24. októbra 2008 - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlaté
pero, zlatá podkova, zlatý vlas
- 28. novembra 2008 – stretnutie gazdiniek – Vôňa Vianoc
- 05. decembra 2008 – Mikuláš
- 31. decembra 2008 – Silvestrovská zábava
Poslanci s navrhnutými akciami obce jednohlasne súhlasili.

Ad. 10.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
Zapísala: Giertliová Soňa
Overovatelia: Mária Hanulová
Július Patta

............................
............................

Viera Gregorčoková
starostka

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.09.2008 na Obecnom úrade
v Drienčanoch.

Uznesenie č. 31/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
za overovateľov zápisnice p Máriu Hanulovú a Júliusa Pattu
za zapisovateľku p. S. Giertliovú

Uznesenie č. 32/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
kontrolu uznesení č. 23-30/2008

Uznesenie č. 33/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
odpoveď audítorky Ing. Karcagovej na žiadosť starostky obce o opravu auditu v bode č. 4.

Uznesenie č. 34/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
súhlasí
aby sa začalo s vypracovaním projektu na kanalizáciu v obci Drienčany

Uznesenie č. 35/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
berie na vedomie
vyhodnotenie V. ročníka „Dedina ožíva“, ktoré sa konalo 26.07.2008
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Uznesenie č. 36/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
nesúhlasí
so spoluprácou s obcou Cholenice z ČR

Uznesenie č. 37/2008
Obecné zastupiteľstvo v Drienčanoch
schvaľuje
navrhnuté akcie nasledovne:
- 10. októbra 2008 o 17,00 hod. – stretnutie jubilantov
- 22. októbra 2008 - regionálna súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlaté pero,
zlatá podkova, zlatý vlas
- 24. októbra 2008 - celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlaté
pero, zlatá podkova, zlatý vlas
- 28. novembra 2008 – stretnutie gazdiniek – Vôňa Vianoc
- 05. decembra 2008 – Mikuláš
- 31. decembra 2008 – Silvestrovská zábava

Overovatelia:
Mária Hanulová

............................

Július Patta

............................

Viera Gregorčoková
starostka obce

